VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) po
prerokovaní Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
len „Vedecká rada PraF UK“), v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v súlade s Rámcovými kritériami na získanie titulu
docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 3.2.2014, schvaľuje tieto
kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“
(ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej „kritériá na získanie titulu
profesor“) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“):

Čl. 1
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu
najmenej 3 autorské hárky (ďalej len „AH“). Vedecká monografia sa vyznačuje aj tým, že je
pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená
sú uvedené v publikácii, musí mať ISBN a náklad aspoň 100 exemplárov. Za pôvodné
vedecké monotematické práce sa považujú aj vedecké komentáre k právnym predpisom.
2. Vysokoškolské učebnice majú rozsah najmenej 3 AH, pred publikovaním sú posudzované
(recenzované) najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Podávajú
systematický výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny, alebo
zo spoločenskej praxe.
3. Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách obsahujú údaje o postupe a
výsledkoch riešenia, sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené
v správe a sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici. Ak mená oponentov nie sú priamo
uvedené v správe, existenciu oponentského konania preukazuje uchádzač.
4. Skriptá a učebné texty obsahujú metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH.
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Kritériá na získanie titulu docent
Čl. 2
Pedagogická prax
1. Uchádzač musí preukázať komplexnú pedagogickú prácu v zmysle zákona o vysokých
školách.
2. Náplňou pedagogickej praxe na účely týchto kritérií na získanie titulu docent sú najmä
vybrané prednášky, kompletné semináre (cvičenia), vedenie záverečných prác a tvorba
študijnej literatúry.
3. Pre naplnenie pedagogickej praxe sa vyžaduje vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov v študijnom odbore právo, alebo príbuznom študijnom odbore v
rozsahu aspoň 50 % normatívom daného času kontaktnej výučby odborného asistenta, pričom
trojročnú pedagogickú prax musí uchádzač vykonávať s akademickým titulom PhD.

Čl. 3
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti sú:
a) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej
v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore;
b) autorstvo dvadsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách
(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) a v recenzovaných zborníkoch
(kategória EPC: AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej tri uverejnené v
zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj
kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká
monografia, okrem vedeckej monografie na splnenie čl. 3 písm. a), sa považuje za jednu
pôvodnú vedeckú prácu;
c) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo
jedných skrípt alebo jedného učebného textu (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný
rozsah strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA,
ACB), kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá
alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je
minimálne 4 AH.
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný publikačný výstup
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uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek uvedených v bodoch a) až
c) tohto článku.

Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je
pätnásť citácií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Nemôže
ísť o autocitácie.

Čl. 5
Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch
1. Uchádzač sa aktívne zúčastnil na minimálne štyroch domácich vedeckých konferenciách a
na minimálne štyroch vedeckých konferenciách v zahraničí.
2. Uchádzač o habilitáciu vykonal študijný pobyt, alebo študijné pobyty na zahraničných
vysokých školách v rozsahu minimálne 14 dní. Viac pobytov sa môže spočítať, pokiaľ ide
o pobyty v dĺžke trvania najmenej 5 pracovných dní.

Kritériá na získanie titulu profesor
Čl. 6
Pedagogická prax
1. Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor musí pedagogicky pôsobiť v
zmysle zákona o vysokých školách v rozsahu 50 % normatívom daného času kontaktnej
výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo v
príbuznom študijnom odbore.
2. Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné
prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom
študijnej literatúry podľa čl. 7 písm. c).
Čl. 7
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti sú:
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a) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej
v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore;
b) autorstvo
1) buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v
periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v
recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v
recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC,
AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo
zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých
monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem
vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú
vedeckú prácu, alebo
2) jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise alebo
dvoch vedeckých
prác v zahraničných
alebo domácich časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a tridsiatich
piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách (kategória EPC:
ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných
zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných
zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť
uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú
prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC,
ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie
čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu;
c) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch
skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán
v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly
vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty,
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH.
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný publikačný výstup
uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek uvedených v bodoch a) až
c) tohto článku.
Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu
profesor vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov
A Akreditačnej komisie:
•vedecká monografia/komentár k právnym normám vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách, alebo vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v cudzom
jazyku,
• kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané v
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renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku,
• vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS alebo SCOPUS1 [tieto
práce môžu zároveň naplniť kritérium podľa čl. 7 písm. b) bod 2],
• vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného
kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve.

Čl. 8
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je
tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) uchádzačových vedeckých,
pedagogických a odborných publikácií. Nemôže ísť o autocitácie.

Čl. 9
Vedecká škola
Uchádzač vychoval minimálne jedného doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.).
Zároveň uchádzač školí aspoň jedného doktoranda v danom, alebo príbuznom odbore, ktorý
má vykonanú dizertačnú skúšku.
Čl. 10
Riešenie grantových úloh
Uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne
a) dvoch ukončených grantových úloh alebo
b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo
c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh.
Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej školy.
Čl. 11
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor
1. Uchádzač o získanie titulu profesor predloží zoznam mien najmenej piatich významných
odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdia
kvalitatívnu stránku jeho publikácií.
2. Zároveň s takto predloženým návrhom uchádzač priloží, v anglickom jazyku, resumé
svojich najvýznamnejších vedeckých publikácií.
3. Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor
1

Impakt faktor 0,14
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UK, pričom pri ich výbere vychádza z návrhu fakulty.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Kritériá majú rámcový charakter a ich číselné splnenie nezakladá automaticky nárok na
priznanie titulu „docent“ a „profesor“. Vedecká rada PraF UK, resp., Vedecká rada UK
komplexne posúdia vedeckopedagogický profil uchádzača.
2. Tieto kritériá boli p r e r o k o v a n é vo Vedeckej rade PraF UK dňa 3.3.2016 a
nadobúdajú platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v
Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti.
3. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ PraF UK schválené Vedeckou radou UK dňa 3.3.2014 sa zrušujú dňom účinnosti
týchto kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda VR UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF UK
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